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Adminisztrátori felület bemutatása (5-ös szint)

1.

2.

3.4.

1. Személyek - Szerzők: A saját szervezeti egységhez tartozó szerzők között keresés.
2. Közlemények  - Keresés: keresés az MTMT-be feltöltött közlemények között.
3. Admin fórum: lehetőség a központi adminisztrátorokkal kommunikálásra.
4. Kiemelt hírek az adminisztrátoroknak.



1. Személyek: Szerzők keresése

1.

2.

3.

1. Szerző nevére vagy nevének 
részletére keresés.

2. A névre kattintva a személyi 
adatlap megnyitása: 
módosítások lehetősége.

3. A szerzőhöz rendelt szervezeti 
egységek: módosítás 
lehetősége.

4. A felhasználói névre kattintva 
átlépés a szerző felületére.

4.



Személyi adatlap és módosítása

1.

Az adatok 
szerkeszthetővé 

válnak.

Változtatások 
mentése



Részleg módosítása

1.

2.

3.

1. Részleg hozzárendelés link.
2. Részleg választása vagy a teljes hierarchia megnyitása.
3. A kívánt részleg nevére kattintás, majd a Csatol gomb 

megnyomása.
4. Lecsatolás: a szervezeti egység előtti „–” jelre kattintással.

4.



2. Közlemények: Keresés

Keresési 
feltételek

Szervezeti 
egység 

kiválasztása

Adatok hatókörének 
kiválasztása

Szerző nevének beírása, 
Szerzőkeresés, majd az egységesített 

szerzői név kiválasztása a listából.

A keresés indítása



Gyakori keresésfajták

Egy szervezeti egységhez 
rendelt közlemények 

keresése

Egy kiválasztott szerző 
összes feltöltött 

közleményeinek listázása



Gyakori keresésfajták (folyt.)

Dokumentumazonosítóra keresés: 
egyre vagy többre (vesszővel 

elválasztva).

Egy adott közleménytípusra 
keresés egy szerző anyagában



Találatok és elvégezhető műveletek

• Knapp Éva egységesített nevére KeresésÖsszes közlemény és 
idéző száma

Elvégezhető 
műveletek



1. művelet: Szerző hozzárendelése

Szerző egységesített 
névalakja kiválaszt

Szerzői név megjelölése.

Hozzárendelés (vagy 
törlése)



2. művelet: Szerző+részleg hozzárendelés

Szerző egységesített névalakja 
és részlege kiválaszt

Szerzői név megjelölése.

Hozzárendelés (vagy 
törlése)



3. művelet: Adatgazda hozzárendelés

1.

2.

3.

Az eredmény



4. művelet: Intézmény, részleg 
hozzárendelés

1. A kívánt szervezeti egység kiválasztása a [válasszon részleget] 
vagy a [teljes hierarchia] linkre kattintással.

2. A szerző hozzárendelendő közleményeinek kijelölése 
(tételenként vagy a szerzői névre kattintással).

3. Hozzárendel gomb (vagy a Hozzárendelés törlése).

1.

2.

3.



5. művelet: Intézmény, részleg közvetlen hozzárendelés

Akkor kell használni, ha a szerző több intézményhez publikálta a művét, s felül, a 
szerzői névnél már hozzárendelték egyhez.
1. A kívánt szervezeti egység kiválasztása a [válasszon részleget] vagy a [teljes 

hierarchia] linkre kattintással.  
2. A hozzárendelendő közlemények kijelölése (tételenként vagy a „mindegyik 

közlemény megjelölése” linkre kattintással).
3. Hozzárendel gomb (vagy a Hozzárendelés törlése).

1.

2. 3.

Az eredmény



6. művelet: Szerkesztés
1. A ceruza ikonra kattintással szerkeszthetünk. Ha nincs ott az ikon, a közlemény 
nem ELTE-s adatgazdaságú. 
2. Törlés: a rekord törlése.
3-4. Admin láttamoz és Érvényesít: adminisztrátori ellenőrzési szintek, bővebb 
tájékoztatás: 
https://www.mtmt.hu/system/files/rekordok_allapota_ervenyesites_hitelesites_
0.pdf.
5. Külső azonosítók: linkek, adatbázis-azonosítók rögzítése.
6. Repozitorium: teljes dokumentum feltöltése a repozitóriumba (ELTE-n az EDIT).
7. Átlépés az idézők szerkesztéséhez.

1.

2. 3.
4. 5. 6.

7.



Idézők szerkesztése

• Idézők megjelenítése az Idézők szerkesztése 
gombbal

1. Idézők rendezése.
2. A kijelölt vagy minden idéző 

nyilvánossá tétele.
3. A kijelölt  idézők admin

láttamozása.

4. Külső azonosítók (linkek) szerkesztése:  
hozzáadás, érvényesítés, törlés.
5. Kijelölt idéző(k) törlése.
6. Idéző szerkesztése.
7. Más közlemény idézőinek idemásolása, 

közlemény idézőként vagy idéző másolása. 

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.



A szerkesztőfelület egyéb funkciói

1. Nézet beállítása (oldalankénti 
tételszám, idézők megjelenítése).

2. Tételek rendezése.
3. Csoportos közlemény-műveletek, 

pl. duplumvizsgálat, típusváltás.
4. Idézők nyilvánossá tétele.
5. Idézők admin láttamozása.

1.
2.

3.

4. 5.



Közlemények ellenőrzésének javasolt lépései

1. Duplumellenőrzés.
2. A közlemény szerzőségi és megjelenési adatainak, 
besorolásának ellenőrzése az adatbázisok vagy teljes szöveg 
alapján.
3. A szerzői és intézményi hozzárendelések ellenőrzése.
4. Az ellenőrzés forrásául használt azonosítók, linkek csatolása és 
érvényesítése. Ha már vannak linkek: működésük és helyességük 
ellenőrzése (utána érvényesítés).
5. Ha tudtuk ellenőrizni az adatok pontosságát (különös 
tekintettel a teljes tudományos közleményekre), érvényesítés. 
Ha nem ellenőrizhetők az adatok,  de formailag rendben van a 
közlemény: admin láttamozás.
6. Ellenőrizni az értékelő táblázatokban, hogy a folyóiratcikkek 
helyesen jelennek-e meg (tudományos – további tudományos). 



Idézők ellenőrzésének javasolt lépései

1. Duplumellenőrzés (rendezéssel és duplumvizsgálattal).

2. Az idéző publikáció bibliográfiájában vagy teljes szövegében 
ellenőrizni, hogy valódi-e az idéző (nem csak említés).

3. Az idéző közlemény szerzőségi és megjelenési adatainak, 
besorolásának ellenőrzése linkek vagy teljes szöveg alapján. Ha 
valamely listás adat nem a háttértáblából lett beemelve, javítani.

4. Ellenőrizni, szerepel-e a Megjegyzés mezőben az idézés oldalszáma, 
ha nem, pótolni (főleg MTA I. és II. Osztályba tartozó szerző esetén).

5. Jelölések ellenőrzése, elvégzése (minimum a függő-független).

6. Külső azonosítók ellenőrzése és érvényesítése.

7. Az ellenőrzött idézők admin láttamozása.



Köszönöm a figyelmet!

ELTE Egyetemi Könyvtár
E-mail: mtmt@lib.elte.hu

Honlap: http://konyvtar.elte.hu


